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OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW 

1. ZAKRES 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów ("OWZT" ) znajdują zastosowanie do wszelkich 
dokonywanych przez Zamawiającego zakupów Towarów, w których Zamawiający jest stroną 
dokonującą zakupu Towarów, w tym zarówno w ramach umowy dostawy Towarów, jak również 
w ramach umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostawy i sprzedaż 
dla uproszczenia terminologicznego będą dalej określane jako „dostawy ”. 

1.2. W przypadku braku odmiennych pisemnych uzgodnień pomiędzy Stronami, dostawa Towarów 
przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego podlega niniejszym postanowieniom OWZT i Umowy 
oraz przepisom prawa polskiego. Wyłącza się zastosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków 
umów lub wzorców umów używanych przez Dostawcę (bez względu na to, czy pozostają 
w sprzeczności z niniejszymi OWZT, uzupełniają je lub pozostają w jakiejkolwiek innej relacji do 
niniejszych OWZT), nawet jeżeli Zamawiający nie sprzeciwi się wyraźnie wobec zastosowaniu 
takich ogólnych warunków umów lub wzorców umownych. Wyłącza się stosowanie art. 3854 
Kodeksu cywilnego. 

1.3. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZT pierwszeństwo mają zapisy 
Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZT. 

2. LISTA DEFINICJI  

2.1. Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszych OWZT otrzymują następujące znaczenie: 

2.1.1. Cena:  wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest 
obowiązany zapłacić Dostawcy za Towar w wysokości i na zasadach określonych 
w Umowie, z uwzględnieniem postanowień OWZT;  

2.1.2. Dokumentacja: oznacza dokumentację, którą Dostawca jest zobowiązany dostarczyć 
w ramach Umowy, w tym koncepcje, projekty, rysunki i schematy oraz wszelkie inne 
dokumenty wymagane w procesie realizacji Umowy oraz jej właściwego rozliczenia, 
w szczególności: dokumentacja powykonawcza, protokoły pomiarowe, dokumenty 
jakościowe, zgłoszenia do odbioru, protokoły odbiorowe i inne; 

2.1.3. Dowód Dostawy : dokument odbioru, przy czym za dokument odbioru uważa się 
protokół odbioru Towaru podpisany przez należycie umocowanego przedstawiciela 
Zamawiającego lub potwierdzenie dostawy Towaru na liście przewozowym lub innym 
stosownym dokumencie; 

2.1.4. Elektrownia:  Elektrownia Połaniec położona w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, 
województwo świętokrzyskie, Polska, stanowiąca własność spółki Enea Elektrownia 
Połaniec Spółka Akcyjna.;  

2.1.5. Grupa Enea : Grupa Kapitałowa Enea obejmująca podmioty powiązane 
z Zamawiającym, będące podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r., 
poz. 1578 z późn. zm.); 

2.1.6. Kodeks cywilny:  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1577 z późn. zm.);   

2.1.7. Dostawca:  sprzedawca, dostawca (w rozumieniu art. 605 Kodeksu cywilnego), z którym 
Zamawiający zawarł Umowę; 

2.1.8. Miejsce dostawy: ma znaczenie przypisane mu w pkt 3.2. OWZT;  
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2.1.9. Odbiór: ma znaczenie przypisane mu w pkt 5.4. OWZT;  

2.1.10. Oprogramowanie: pakiety oprogramowania wraz z ich nośnikami oraz związane z nimi 
dokumentacje, w tym, jeśli Strony tak postanowią w Umowie, wraz ze stosownymi 
aktualizacjami; 

2.1.11. OWZT: niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów, stanowiące integralną część 
Umowy; 

2.1.12. PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.); 

2.1.13. RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE; 

2.1.14. Strona: Zamawiający lub Dostawca; 

2.1.15. Strony: Zamawiający i Dostawca; 

2.1.16. Towar:  wszelkie rzeczy, substancje, materiały, urządzenia, części zamienne, 
Oprogramowanie standardowe, do których dostarczenia zobowiązał się Dostawca na 
rzecz Zamawiającego, szczegółowo określone w Umowie, do których zastosowanie 
będą mieć OWZT; 

2.1.17. Umowa: jakikolwiek stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą, do którego 
zastosowanie będą mieć OWZT, w tym umowa zawarta w trybie ofertowym, powstały 
przez: (a) złożenie Zamówienia przez Zamawiającego i jego pisemne potwierdzenie 
przez Dostawcę (potwierdzenie dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej 
uznaje się za wystarczające) albo (b) złożenie pisemnej oferty przez Dostawcę i jej 
pisemne przyjęcie przez Zamawiającego, albo (c) zawarcie umowy na piśmie przez 
Zamawiającego i Dostawcę na: (i) dostawę Towarów albo (ii) sprzedaż Towarów; 

2.1.18. Zamawiaj ący : spółka Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna. z siedzibą w Zawadzie 
26, 28-230 Połaniec, województwo świętokrzyskie, Polska, zarejestrowana przez Sąd 
Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000053769, NIP: 866-00-01-429, wysokość kapitału zakładowego 
i wpłaconego: 713.500.000 PLN; 

2.1.19. Zamówienie:  dokument określający warunki dostawy Towarów, zgodnie z pkt 2.1.17.  

3. WARUNKI DOSTAWY 

3.1. Wiążącym terminem dostawy Towaru jest termin określony w Umowie.  

3.2. Dostawca dostarczy Towar, na swój koszt i ryzyko, do miejsca wskazanego w Umowie, jeśli zaś 
miejsce takie nie zostało wskazane w Umowie, wówczas miejscem dostawy jest siedziba 
Zamawiającego ("Miejsce dostawy "). W przypadku braku odmiennych pisemnych uzgodnień 
między Stronami, wydanie Zamawiającemu Towaru i jego odbiór ilościowy następuje w Miejscu 
dostawy. Jeśli do wydania Towaru konieczne będzie skorzystanie przez Dostawcę (lub jego 
przedstawiciela, lub podmiot działający na zlecenie Dostawcy) w Miejscu dostawy 
z wyposażenia lub sprzętu należącego do Zamawiającego, wówczas warunki udostępnienia 
takiego wyposażenia lub sprzętu zostaną określone dodatkowo w Umowie, z zastrzeżeniem, że 
nie będą one miały wpływu na zakres odpowiedzialności i obowiązków Dostawcy wobec 
Zamawiającego.  
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3.3. Dostawca pokrywa koszty ubezpieczenia i transportu Towaru oraz ponosi ryzyko przypadkowej 
ich utraty lub uszkodzenia do chwili Odbioru przez Zamawiającego. 

3.4. Dostawca ma prawo do powierzenia realizacji dostawy lub części dostawy Towaru innym 
podmiotom, w tym przewoźnikom lub poddostawcom. Dostawca odpowiada za działania 
i zaniechania osób trzecich wykonujących dostawę lub część dostawy Towaru na jego zlecenie, 
w tym w szczególności za terminowość realizacji dostawy Towaru, jak za własne działania 
i  zaniechania. 

3.5. Dostawa Towaru obejmuje dostawę wszelkich jego części składowych i przynależności oraz 
pełną Dokumentację dotyczącą Towaru, zgodnie z postanowieniami Umowy lub której 
dostarczenie jest zwyczajowo przyjęte w stosunkach danego rodzaju. 

3.6. W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy Towaru, Dostawca ma obowiązek, bez 
zbędnej zwłoki, pisemnie poinformować Zamawiającego o przewidywanym okresie opóźnienia 
i przyczynie jego powstania.   

3.7. Dostarczone Towary muszą być w ilości określonej w Umowie oraz odpowiadać normom 
jakościowym wskazanym w przepisach prawa i w Umowie. W szczególności, w ramach każdej 
dostawy Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich certyfikatów, atestów 
i świadectw zgodności Towaru z wymaganymi normami i przepisami. 

3.8. Obowiązkiem Dostawcy jest dołączenie do dostarczanych Towarów czytelnego listu 
przewozowego, awiza wysyłki lub faktury, które we wszystkich przypadkach muszą być zgodne 
z przepisami prawa oraz określać w szczególności nazwę, adres oraz numer NIP Dostawcy, 
numer Zamówienia, wagę netto, kraj pochodzenia, zafakturowaną wartość Towaru, liczbę 
opakowań zbiorczych lub jednostkowych, sposób transportu i postępowania z Towarem 
podczas transportu i rozładunku oraz Miejsce dostawy. 

3.9. Na opakowaniu, etykiecie lub obwolucie Towaru powinny być zamieszczone wszelkie informacje 
i oznaczenia wymagane przepisami prawa (w formacie i języku zgodnym z obowiązującymi 
przepisami prawa), w szczególności nazwa Towaru, firma i adres producenta oraz importera. 

3.10. Dostawę Towaru uważa się za wykonaną co do ilości Towaru w odniesieniu do spełnienia 
warunków dostawy i przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru z Dostawcy 
na Zamawiającego w momencie Odbioru Towaru przez Zamawiającego w Miejscu dostawy, 
zgodnie z procedurą określoną w pkt 5.1 - 5.4 OWZT lub  Umowie.  

3.11. Dostawę Towaru uważa się za wykonaną co do jakości Towaru w odniesieniu do spełnienia 
warunków dostawy po dokonaniu odbioru jakościowego zgodnie z procedurą określoną w pkt 
5.5. OWZT lub Umowie. 

3.12. Jeśli Towary mają zostać dostarczone na teren Elektrowni, Dostawca obowiązany jest do 
stosowania norm bhp, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska, które obowiązują na 
terenie Elektrowni. 

3.13. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest 
odebrać Towar od Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego 
(siedziba Zamawiającego lub Miejsce dostawy wskazane w Umowie), nie później jednak niż 
w terminie 7 dni roboczych od wezwania przez Zamawiającego do odebrania. Po upływie 
terminu do odebrania Towaru, Zamawiający może przechować Towar, za zwrotem kosztów 
składowania, nie ponosząc jednak ryzyka jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.  

3.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo całkowitej lub częściowej odmowy przyjęcia dostawy 
w ustalonym przez Strony terminie w przypadku zaistnienia przypadku siły wyższej 
(w  znaczeniu przypisanym w pkt 12 OWZT) lub strajku u Zamawiającego. 
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3.15. Na żądanie Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest przedstawić dowody spełnienia 
wymagań znormalizowanych systemów zarządzania odpowiadających normom ISO 9001, 
ISO 14001, PN-N 18001, ISO 27001 oraz umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie audytu 
potwierdzającego realizację działań zgodnych z wymaganiami norm zarządzania.  

4. PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNO ŚCI I RYZYKA 

4.1. Prawo własności oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Zamawiającego 
z chwilą Odbioru Towaru.  

4.2. W przypadku dostawy Oprogramowania standardowego Dostawca, z chwilą wydania jego 
nośnika udziela Zamawiającemu w ramach Ceny niewyłącznego prawa do korzystania 
z Oprogramowania przez nieograniczony okres czasu, chyba że odmienne warunki 
przenoszenia praw lub udzielania licencji wynikają z właściwości Oprogramowania i zawartych 
w nim mechanizmów akceptacji warunków licencji. 

5. ODBIÓR  

5.1. Odbiór ilościowy Towarów przez Zamawiającego dokonywany jest przez przyjęcie Towaru do 
magazynu przez umocowanego przedstawiciela Zamawiającego. Przyjęcie każdej dostawy 
Towarów do magazynu możliwe jest tylko na podstawie właściwej Umowy oraz właściwego 
Dowodu Dostawy. 

5.2. Przedstawiciel Zamawiającego kontroluje dostarczony Towar pod względem ilościowym, 
porównuje w tym zakresie zgodność dostawy z Umową i przyjmuje na stan magazynu.  

5.3. Jeśli Towar dostarczany jest przez przewoźnika, Zamawiający obowiązany jest do zbadania 
przesyłki w obecności przewoźnika, w celu weryfikacji zgodności jego ilości z Umową oraz 
sprawdzenia, czy w czasie przewozu nie nastąpił ubytek lub uszkodzenie opakowań zbiorczych 
Towaru i dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności 
przewoźnika. 

5.4. Tylko pełna zgodność ilościowa Towaru oraz komplet wymaganych dokumentów (w tym m.in. 
dokumentacja jakościowa, potwierdzenia uzyskania wymaganych atestów) są podstawą do 
dokonania odbioru ilościowego. Odbiór ilościowy Towaru następuje z chwilą podpisania 
protokołu odbioru Towaru przez należycie umocowanego przedstawiciela Zamawiającego lub 
potwierdzenia dostawy Towaru na liście przewozowym lub innym stosownym dokumencie przez 
należycie umocowanego przedstawiciela Zamawiającego ("Odbiór "). 

5.5. Zamawiający może dokonać odbioru jakościowego Towaru i odbiór taki dokonany zostanie 
w chwili Odbioru lub w terminie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju. Termin ten nie 
będzie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia dostawy Towaru, chyba że Towar wymaga 
specjalistycznych badań jego jakości lub jego jakość nie może być zweryfikowana przed jego 
użyciem zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli Towar nie będzie spełniać wymagań 
jakościowych, Zamawiający może odstąpić o Umowy i wówczas zastosowanie będzie mieć pkt 
3.13 OWZT.    

6. GWARANCJA I R ĘKOJMIA  

6.1. Wykonanie i jakość Towaru muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w Umowie.  

6.2. Dostawca gwarantuje, że dostarczone przez niego Towary:  

6.2.1. będą nowe, chyba że uzgodniono inaczej; 

6.2.2. będą wykonane z nowych materiałów o odpowiedniej jakości;  



 

7 
 

6.2.3. będą posiadać właściwości, które tego rodzaju Towary powinny posiadać ze względu na 
cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Towaru; 

6.2.4. będą posiadać wszelkie cechy uprzednio pisemnie określone przez Strony; 

6.2.5. będą wolne od wad projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych oraz produkcyjnych 
i nie będą obciążone prawami stron trzecich; 

6.2.6. w przypadku Oprogramowania – nie będzie ono zawierać nieokreślonych funkcji, 
nieprawidłowości oraz wirusów i będzie posiadać techniczne oraz funkcjonalne 
właściwości, zgodne z pisemną specyfikacją; 

6.2.7. będą zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami ochrony środowiska oraz 
bhp i ochrony przeciwpożarowej; 

6.2.8. będą kompletne i gotowe do użytku, a ich dostawa obejmować będzie również ich 
przynależności niezbędne dla ich odpowiedniej eksploatacji, nawet jeśli nie zostało to 
sprecyzowane w Umowie. 

6.3. Dostawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu Towar w stanie wolnym od wad fizycznych 
oraz prawnych.  

6.4. Każda kontrola Towaru i zgłoszenie wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji będzie 
uważana za złożoną w terminie. Zamawiający nie jest związany żadnym terminem 
zawiadomienia Dostawcy o wadzie. 

6.5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad w dostarczonym Towarze, Zamawiający w ramach 
gwarancji jest uprawniony, według swego wyboru, do: 

6.5.1. żądania natychmiastowej, bezpłatnej wymiany Towaru na wolny od wad, lub  

6.5.2. żądania bezpłatnego naprawienia Towaru (przywrócenia stanu właściwego), lub 

6.5.3. pozostawienia Towaru w stanie niezmienionym z żądaniem zmniejszenia Ceny oraz 

6.5.4. niezależnie od uprawnień przewidzianych w podpunktach 6.5.1. do 6.5.3. OWZT 
Dostawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu poniesionych wydatków i pokrycia 
szkód pozostających w związku z dostarczeniem przez Dostawcę wadliwego Towaru. 

6.6. Jeśli Towar został wymieniony lub naprawiony przez Dostawcę zgodnie z pkt 6.5.1 lub pkt 6.5.2. 
i w nowo dostarczonym lub naprawionym Towarze występują te same lub podobne wady, 
Zamawiający może w trybie natychmiastowym odstąpić od Umowy, z zachowaniem roszczenia 
o zwrot uiszczonej Ceny oraz roszczeń wynikających z pkt 6.5.4. 

6.7. W przypadku braku odmiennych pisemnych uzgodnień pomiędzy Stronami, wymiana Towaru 
na wolny od wad lub naprawienie Towaru powinna nastąpić w terminie nie później niż 14 dni 
kalendarzowych od zgłoszenia roszczenia przez Zamawiającego.  

6.8. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, okres gwarancji obejmuje 24 miesiące poczynając od daty 
odbioru jakościowego. W przypadku Towarów, których jakość może być zweryfikowana dopiero 
z chwilą ich użycia, szczególnie Towarów będących częściami zamiennym, okres gwarancji 
rozpoczynać się będzie z chwilą ich użycia, lecz nie przekroczy okresu 24 miesięcy od daty ich 
Odbioru. Jeśli Dostawca oferuje dłuższy niż 24-miesięczny okres gwarancji, stosuje się dłuższy 
okres, który zostanie wskazany w Umowie, przy zachowaniu wszelkich pozostałych 
postanowień OWZT.  

6.9. W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 
naprawy Towaru lub wymiany Towaru na nowy, licząc od dnia następującego po zgłoszeniu wad.  
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6.10. Dostawca gwarantuje, że dostarczany Towar spełnia wymogi jakościowe i bezpieczeństwa 
według obowiązujących norm. W szczególności zapewnia, że dotrzymane są wymagania 
obowiązujące w kraju produkcji oraz obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku 
niezgodności tych wymagań, rozstrzygające są wymagania obowiązujące w Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

6.11. Dostawca ponosi również odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady. Do uprawnień 
i obowiązków z tytułu rękojmi mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  

6.12. Obowiązek Zamawiającego do zbadania towaru przewidziany w art. 563 Kodeksu cywilnego nie 
obejmuje zobowiązania do otwierania opakowania zbiorczego, a za wady ujawnione po 
rozpakowaniu Dostawca odpowiada jak za wady ukryte. W pozostałych przypadkach 
zobowiązanie Zamawiającego do skontrolowania dostarczonych Towarów ogranicza się do 
kontroli rodzaju Towarów i właściwej ich ilości.  

6.13. Dostawca obowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 
czyniących dostarczane Towary niebezpiecznymi dla życia lub zdrowia. 

6.14. Dostawca zwolni oraz zabezpieczy Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami osób 
trzecich z tytułu z odpowiedzialności za szkody, straty lub wydatki (wraz z kosztami prawnymi) 
lub przed innymi roszczeniami związanymi z wykonywaniem Umowy, w szczególności 
z Towarami będącymi produktami niebezpiecznymi w rozumieniu postanowień 
o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny zawartych w Kodeksie cywilnym i innych 
obowiązujących przepisach prawa.  

6.15. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko 
Zamawiającemu z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca, Zamawiający 
niezwłocznie poinformuje o tym Dostawcę, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu 
dotyczącym danego roszczenia. 

7. CZĘŚCI ZAMIENNE  

7.1. Jeśli Strony tak postanowią pisemnie, Dostawca zobowiązany jest do utrzymywania zapasu 
części zamiennych dla Towarów przez okres wskazany w Umowie oraz dostarczania ich w miarę 
potrzeby po konkurencyjnych cenach, także, w miarę możliwości, po zaprzestaniu produkcji 
danego Towaru.  

7.2. Niezależnie od postanowień pkt 7.1. OWZT w przypadku, gdyby zaprzestanie produkcji części 
zamiennych do zakupionych Towarów miało w jakikolwiek sposób zagrozić możliwości 
zapewnienia przez Zamawiającego utrzymania technologii Towaru, Dostawca powiadomi o tym 
fakcie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. 

7.3. Dostawca zobowiązuje się świadczyć usługi konserwacji i serwisowania dostarczonego Towaru 
przez okres wskazany w Umowie. 

8. PŁATNOŚCI 

8.1. Każdorazowo podstawą wystawienia faktury VAT jest Odbiór Towaru przez Zamawiającego. 

8.2. W określonych w Umowie przypadkach, Zamawiający może żądać od Dostawcy, jako 
zabezpieczenia wypełnienia zobowiązań Dostawcy wynikających z Umowy, dostarczenia 
bezwarunkowej i nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie, bez badania zasadności żądania, 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wystawionej przez bank lub towarzystwo 
ubezpieczeniowe zaakceptowane przez Zamawiającego.  
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8.3. Dokonanie Odbioru Towaru oraz zapłata Ceny nie stanowi potwierdzenia, że Towar jest wolny 
od wad lub może zostać użyty zgodnie z jego przeznaczeniem i tym samym nie ma wpływu na 
możliwość dochodzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek przysługujących mu praw. 

8.4. Cena określona przez Strony w Umowie obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane 
z wykonaniem przedmiotu Umowy przez Dostawcę, w tym koszty transportu, odprawy celnej, 
ubezpieczenia, pakowania, załadunku oraz rozładunku. Cena nie zawiera kwoty podatku od 
towaru i usług. 

8.5. Zapłata Ceny przez Zamawiającego następuje na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT (wraz z protokołami odbiorów podpisanymi przez należycie umocowanego przedstawiciela 
Zamawiającego lub odpowiednimi potwierdzeniami dokonania Odbioru przez Zamawiającego) 
w formie przelewu na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty skutecznego doręczenia faktury VAT na adres: Centrum Zarządzania 
Dokumentami Enea Połaniec S.A., ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra . 

8.6. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne, jak również niezapłacone przez 
Dostawcę koszty związane z usuwaniem wad w ramach wykonawstwa zastępczego z Ceny 
należnej Dostawcy. 

9. NIEWYKONANIE LUB NIENALE ŻYTE WYKONANIE UMOWY 

9.1. Strony ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy. 

9.2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z przyczyn wynikających z cech 
lub właściwości Towaru, jak również z jego niewłaściwego opakowania i oznaczenia.  

9.3. W przypadku opóźnienia Dostawcy w realizacji dostawy Towaru lub nie zrealizowania dostawy 
Towaru, Zamawiający może skorzystać z jednego lub kilku następujących uprawnień: 

9.3.1. zażądać od Dostawcy realizacji dostawy w całości lub częściowo w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego lub 

9.3.2. dokonać zakupu Towaru u innego dostawcy/sprzedawcy, na koszt i ryzyko Dostawcy, lub  

9.3.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w trybie 
natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym 
powiadomieniem Dostawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie powyższe uprawnienia bez obowiązku zapłaty Dostawcy 
jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych 
określonych w Kodeksie cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego 
wykonania Umowy. Niniejszy zapis nie wyłącza prawa dochodzenia kar umownych przez 
Zamawiającego od Dostawcy w przypadkach określonych w OWZT i Umowie. Zamawiający 
może dochodzić kar umownych mimo braku szkody lub możliwości wykazania jej wysokości.  

9.4. W braku odmiennych pisemnych uzgodnień, ustala się odpowiedzialność Dostawcy wobec 
Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych 
w następujących wypadkach i wysokościach: 

9.4.1. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Dostawcy lub przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 
w wysokości 10% Ceny netto; 

9.4.2. za opóźnienie w dostawie Towaru – w wysokości 1% Ceny netto za każdy dzień 
opóźnienia, nie więcej jednak niż 15% wartości netto opóźnionej części dostawy; 
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9.4.3. za opóźnienie w usunięciu wad Towaru stwierdzonych przy odbiorze jakościowym 
Towaru lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 1% Ceny netto za każdy 
dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad, nie więcej jednak niż 100% Ceny netto; 

9.4.4. za naruszenie zapisów dotyczących poufności, określonych w pkt 16 OWZT – 
w wysokości 50.000 Euro za każdy przypadek naruszenia. 

9.5. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

9.6. W przypadku opóźnienia w uregulowaniu należności wynikających z faktury VAT, Dostawca ma 
prawo domagania się zapłaty przez Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie. Nie 
dotyczy to sytuacji, w których nieuregulowanie faktury VAT nastąpiło na skutek jej 
nieprawidłowego wystawienia lub niedostarczenia jej Zamawiającemu. 

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

10.1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadać wobec drugiej Strony w związku z utratą zysków, 
przychodów, umów oraz z tytułu kosztów kapitałowych lub innych strat finansowych, które 
Strona przeciwna może ponieść w związku z Umową.  

10.2. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku:  

10.2.1. gdy obowiązujące przepisy prawa tak stanowią; 

10.2.2. naruszenia obowiązujących przepisów prawa, oszustwa, świadomego wprowadzenia 
w błąd, umyślnego działania na szkodę lub niedopełnienia obowiązków;  

10.2.3. powstania szkód będących wynikiem umyślnego działania (lub zaniechania) lub 
rażącego niedbalstwa Dostawcy, jego podwykonawców lub innych osób 
odpowiedzialnych w ramach Umowy; 

10.2.4. powstania roszczeń osób trzecich w związku z wykonywaniem Umowy (w tym roszczeń 
kontrahentów Dostawcy, pracowników którejkolwiek ze Strony oraz organów władzy), 
lub 

10.2.5. jeśli inaczej postanowiono w Umowie, lub  

10.2.6. z tytułu zobowiązań gwarancyjnych lub wynikających z rękojmi Dostawcy, lub 

10.2.7. w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Dostawcy. 

10.3. Wyłączenia ograniczenia odpowiedzialności nie mają wpływu na obowiązek zapłaty kar 
umownych.  

10.4. W przypadku powstania jakichkolwiek szkód w związku z wykonywaniem Umowy, każda ze 
Stron będzie obowiązana do natychmiastowego podjęcia działań mających na celu 
ograniczenie powstałych lub zapobieżenie powstaniu kolejnych szkód. 

11. ROZWIĄZANIE UMOWY 

11.1. Niezależnie od innych postanowień zawartych w Umowie oraz OWZT, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w razie: 

11.1.1. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego; 

11.1.2. złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do Dostawcy lub wszczęcia 
w stosunku do Dostawcy postępowania likwidacyjnego;  
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11.1.3. innego rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Dostawcę. 

11.2. Dostawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Zamawiający jest w 
zwłoce z wypłaceniem bezspornych należności na podstawie prawidłowo wystawionych faktur 
VAT w okresie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od dnia, w którym upłynął termin zapłaty 
faktury VAT.  

11.3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

11.4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w przypadkach wskazanych w OWZT może zostać 
złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności będącej przyczyną 
odstąpienia. 

12. SIŁA WYŻSZA 

12.1. Okoliczności niemożliwe do przewidzenia, uniknięcia i pozostające poza wpływem Strony, i za 
które Strona nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: wojna, stan nadzwyczajny, 
katastrofy naturalne, zwalniają Dostawcę, przez okres ich trwania, z obowiązku realizacji 
Umowy lub terminowego wykonania innych zobowiązań wynikających z Umowy, zaś 
Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty Ceny lub terminowego wykonania innych 
zobowiązań wynikających z Umowy.  

12.2. Terminy uzgodnione przez Strony zostaną przedłużone o okres trwania siły wyższej, a Strona 
nią dotknięta zawiadomi drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej bez zbędnej zwłoki 
i przedstawi dowody na potwierdzenie tych okoliczności. Jeżeli termin ustania siły wyższej nie 
jest możliwy do przewidzenia lub jeżeli siła wyższa będzie trwać przez więcej niż 15 dni 
kalendarzowych, każda Strona może w terminie natychmiastowym odstąpić od Umowy za 
pisemnym powiadomieniem o odstąpieniu, doręczonym drugiej Stronie, bez prawa do żądania 
odszkodowania.  

13. ŚRODOWISKO 

13.1. W przypadku dostawy Towaru dopuszczonego do obrotu zgodnie z prawem, który podlega 
ustawowo ograniczeniom lub wymogom informacyjnym w odniesieniu do określonych 
niebezpiecznych substancji (np. REACH, RoHS), Dostawca obowiązany jest zgłosić te 
substancje w formie określonej przez Zamawiającego najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą 
dostawy tych Towarów. Ponadto, w zakresie określonym odpowiednimi przepisami, Dostawca 
obowiązany jest dostarczyć wraz z Towarem tzw. Kartę charakterystyki substancji wraz 
z wymaganymi atestami. Powyższe ma zastosowanie w odniesieniu do przepisów prawa 
właściwego dla siedziby Dostawcy lub Zamawiającego, lub Miejsca dostawy.  

13.2. W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu Umowy wiąże się z dostarczeniem substancji, które – 
zgodnie z polskimi lub międzynarodowymi przepisami – są zaliczane do substancji 
niebezpiecznych, Dostawca winien zawiadomić o tym Zamawiającego w formie uzgodnionej 
między Stronami, zgodnie z obowiązującą na terenie Elektrowni Instrukcją przepustkową dla 
ruchu materiałowego, nie później niż na 5 dni roboczych przed datą dostarczenia takich 
substancji na teren Elektrowni.  

13.2.1. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy, Dostawca przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu plan postępowania z substancjami niebezpiecznymi. 

13.2.2. Substancje niebezpieczne muszą być właściwie oznakowane odpowiednimi znakami 
ostrzegającymi o zagrożeniach, przechowywane w wyznaczonym miejscu, które musi 
zatwierdzić przedstawiciel Zamawiającego. 
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13.3. W przypadkach, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub norm 
wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego, Dostawca obowiązany jest do dostarczenia 
Karty charakterystyki substancji, Dostawca dostarcza ją najpóźniej w dniu dostawy wraz 
z wymaganymi atestami. 

13.4. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Towarów wolnych od azbestu, RDF, PCB, rtęci, 
substancji i preparatów chemicznych oraz ich mieszanin o działaniu rakotwórczym, 
prawdopodobnie rakotwórczym lub mutagennym, w jakiejkolwiek postaci. 

13.4.1. W przypadku stwierdzenia występowania tego rodzaju materiałów w dostarczonym 
Towarze, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność Ceny bez popadania w zwłokę, 
a Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia lub utylizacji Towarów 
zawierających azbest, RDF, PCB, rtęć, materiały o działaniu rakotwórczym, 
prawdopodobnie rakotwórczym lub mutagennym na własny koszt i ryzyko. W przypadku 
niewywiązania się przez Dostawcę z obowiązku niezwłocznego usunięcia lub utylizacji 
Towarów zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

13.4.2. Towary zawierające azbest, RDF, PCB, rtęć, substancje i preparaty chemiczne oraz ich 
mieszaniny o działaniu rakotwórczym, prawdopodobnie rakotwórczym lub mutagennym 
uważane są za wadliwe, zaś Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność, bez ograniczeń, 
za wszelkie szkody, w tym z tytułu utraconych korzyści przez Zamawiającego, powstałe 
w związku z dostarczeniem Towaru zawierającego wymienione materiały. 

13.5. Używany przez Dostawcę sprzęt i narzędzia do realizacji dostawy Towaru muszą być w dobrym 
stanie technicznym i spełniać wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności wymagania dotyczące norm emisyjnych, w tym hałasu. Zabrania się 
stosowania sprzętu i narzędzi uszkodzonych lub niespełniających wymagań wynikających 
z przepisów prawa. 

13.6. Zabrania się wprowadzania do rurociągów, kanalizacji, gruntu, wód powierzchniowych 
i podziemnych na terenie Elektrowni lub na terenie, którym dysponuje Zamawiający, 
nieoczyszczonych ścieków oraz substancji szkodliwych i trujących.  

14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

14.1. Jeżeli Towar i/lub Dokumentacja dostarczone w wyniku wykonania Umowy będą stanowić 
"utwór" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), Dostawca z chwilą 
przekazania Towaru / Dokumentacji Zamawiającemu przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do Towaru oraz Dokumentacji wraz z prawem zezwalania na wykonywanie 
autorskich praw zależnych na wszelkich polach eksploatacji znanych Stronom w dniu zawarcia 
Umowy, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Przeniesienie praw autorskich nie wymaga składania przez Strony dodatkowych 
oświadczeń woli i następuje w ramach Ceny określonej w Umowie. Jeżeli Umowa będzie 
realizowana przy udziale podwykonawców Dostawca zapewnia, że na dzień przekazania 
Towaru / Dokumentacji Zamawiającemu będzie umocowany do rozporządzenia majątkowymi 
prawami autorskimi, jakie powstaną po stronie podwykonawców, w szczególności zaś do 
przeniesienia tych praw ma Zamawiającego w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym 
punkcie. W przypadku, jeżeli zapewnienie Dostawcy zawarte w zdaniu poprzedzającym okaże 
się niezgodne z prawdą, Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 
odszkodowawczą do pełnej wysokości szkody. 
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14.2. Dostawca gwarantuje, że korzystanie z dostarczanych przez niego Towarów i ich przynależności 
nabywanych przez lub produkowanych dla Zamawiającego, w tym ich odsprzedaż, jak również 
Dokumentacja dostarczona przez Dostawcę w ramach wykonania Umowy nie będą naruszać 
praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw wynikających z patentów, 
praw ochronnych na wzory użytkowe, przemysłowe i znaki towarowe oraz praw autorskich. 
W zakresie, w którym Towary i ich przynależności lub Dokumentacja dostarczona przez 
Dostawcę w ramach wykonania Umowy podlegać będą prawom osób trzecich, Dostawca 
zapewni, że Zamawiający z chwilą Odbioru otrzyma prawo do korzystania z nich w pełnym 
zakresie bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów powyżej 
uzgodnionej Ceny za Towar.   

14.3. W przypadku stwierdzenia, że wykorzystywanie Towarów lub Dokumentacji przez 
Zamawiającego, narusza lub stwarza ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej osób 
trzecich, Dostawca będzie zobowiązany: 

14.3.1. po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego - wymienić dane Towary na ich 
odpowiedniki nienaruszające praw osób trzecich, lub 

14.3.2. nabyć prawa do korzystania z danych Towarów lub Dokumentacji, lub 

14.3.3. zmodyfikować dane Towary lub Dokumentację w taki sposób, aby uniknąć naruszenia, 
w każdym przypadku bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów 
przekraczających uzgodnioną Cenę oraz bez ograniczania praw Zamawiającego do 
korzystania z Towarów w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie i wynikającego 
z przeznaczenia Towarów.  

14.4. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami do Zamawiającego z tytułu naruszenia 
przysługujących im praw własności intelektualnej na skutek korzystania przez Zamawiającego 
z Towarów lub Dokumentacji dostarczonych przez Dostawcę, Dostawca zobowiązuje się 
zabezpieczyć i zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności względem osób trzecich i naprawić 
wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu. 

15. INFORMACJE DODATKOWE DLA DOSTAWCY 

15.1. Dostawca ma obowiązek zapoznania się z wymaganiami, jakie obowiązują u Zamawiającego 
i na terenie Elektrowni, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, określonymi w niżej 
wymienionych dokumentach: 

15.1.1. Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się 
po terenie chronionym Elektrowni;  

15.1.2. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego;  

15.1.3. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna.;  

15.1.4. Instrukcja postępowania w razie wypadków lub nagłych zachorowań oraz zasady 
postępowania powypadkowego; 

15.1.5. Regulamin ochrony przeciwpożarowej;  

15.1.6. Karta ochrony środowiska; 

15.1.7. Karta Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

15.2. Powyżej wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej 
Zamawiającego:/https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty/. 
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15.3. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Dostawcę, iż przed jej zawarciem 
zapoznał się z dokumentami określonymi w pkt 15.1. 

15.4. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Dostawę na ocenę jego 
zdolności do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

16. INFORMACJE CHRONIONE  

16.1. Przez „Informację chronioną” należy rozumieć każdą informację przekazaną Dostawcy przez 
Zamawiającego w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, w tym również podczas 
prowadzonych negocjacji, niezależnie od formy, w jakiej została przekazana, w tym informacje 
ujawnione poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie oraz w postaci 
modeli lub szkiców. Informacjami chronionymi są w szczególności informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503 z późn. 
zm.), informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji przedsiębiorstwa 
Zamawiającego, polityki finansowej i marketingowej, procesów technologicznych 
i produkcyjnych, systemów informatycznych i oprogramowania, specyfikacji technicznych, 
zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientów – bez względu na to, czy zostały oznaczone 
jako poufne. 

Informacjami chronionymi są także informacje, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 
oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). 

16.2. Dostawca zobowiązuje się: 

16.2.1. wykorzystać Informacje chronione jedynie w celach określonych ustaleniami 
dokonanymi z Zamawiającym, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, 

16.2.2. ograniczyć dostęp do Informacji chronionych do osób, którym te Informacje są niezbędne 
w celach określonych zgodnie z pkt 16.2.1 i którzy zostali zobowiązani do zachowania 
tajemnicy, na zasadach określonych w OWZT, 

16.2.3. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących Informacje chronione nie ujawni tych 
Informacji ani w całości, ani w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, 

16.2.4. nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać Informacji 
chronionych, 

16.2.5. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić Zamawiającemu 
Informacje chronione natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań wynikających 
z Umowy. 

16.3. Postanowienia pkt 16.2 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych 
od Zamawiającego, które: 

16.3.1. są opublikowane, znane i podane do publicznej wiadomości bez naruszania 
postanowień OWZT, 

16.3.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów zgłoszone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że Dostawca jest zobowiązany do podjęcia przy 
ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić ochronę poufności 
w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie.  
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16.4. Dostawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących 
Umowy w związku z wypełnianiem przez podmioty z Grupy Enea obowiązków informacyjnych 
spółek publicznych, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 
(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE 
i 2004/72/WE. 

16.5. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Dostawca nie ma prawa powoływać się 
w jakichkolwiek publikacjach, reklamach ani innych materiałach, bez względu na formę 
(pisemną lub ustną), na fakt realizacji dostaw dla Zamawiającego. Zobowiązanie to obowiązuje 
w okresie 5 lat od zakończenia realizacji dostaw lub rozwiązania Umowy. 

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

17.1. Zamawiający informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez 
Dostawcę na potrzeby realizacji dostaw. 

17.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe: 

17.2.1. w celu zawarcia i wykonania Umowy, 

17.2.2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności PZP, 

17.2.3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami. 

17.3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Zamawiającego 
usługi niezbędne do prowadzenia działalności, w szczególności operatorom pocztowym 
i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, księgowych i prawnych, a także 
bankom w zakresie realizacji płatności. W stosownych przypadkach dane osobowe będą także 
przekazywane podmiotom, którym przysługuje prawo dostępu do tych danych na podstawie 
PZP, w zakresie przewidzianym przez tę ustawę. 

17.4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z niej 
zobowiązań Dostawcy (w tym z zakresu gwarancji i rękojmi za wady) oraz przez okres 
przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą 
przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze 
korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem 
wynikającym z przepisów prawa, Zamawiający podejmie uzasadnione działania w celu 
usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich 
danych osobowych. 

17.5. Dostawcom oraz osobom, których dane osobowe zostały przekazane przez Dostawcę, 
przysługuje prawo: dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych (na zasadach określonych w art. 15 - 20 
RODO) oraz - w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej 
zgody - do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
Osoby te mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

17.6. Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego we wszelkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych jest inspektor ochrony danych, z którym można się 
skontaktować pod adresem: eep.iod@enea.pl. 

17.7. Dostawca jest zobowiązany poinformować: 
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17.7.1. swoich pracowników i współpracowników, których dane osobowe są wskazane 
w Umowie jako osób kontaktowych dla Zamawiającego, 

17.7.2. osoby, których dane osobowe przekazuje Zamawiającemu w związku z realizacją 
dostaw, 

o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego, określonych 
w pkt 17.1 - 17.6 OWZT. Przekazanie informacji powinno zostać udokumentowane. 

18. SPORY  

18.1. Wszelkie spory powstałe między Stronami Umowy będą rozstrzygane zgodnie z prawem 
polskim.  

18.2. Strony zobowiązane są do rozstrzygania sporów przede wszystkim na drodze polubownej.  

18.3. Jeżeli Strony nie dojdą do polubownego rozstrzygnięcia sporu, właściwym dla rozstrzygnięcia 
sporu będzie właściwy sąd powszechny miejsca siedziby Zamawiającego, o ile bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Jeśli Dostawcą będzie osoba zagraniczna 
(rozumiana jako wykonująca działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
osoba fizyczna nieposiadającą obywatelstwa polskiego, osoba prawna z siedzibą za granicą lub 
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną, z siedzibą za 
granicą), spory rozstrzygać będzie Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej 
w Warszawie, zgodnie z obowiązującym w danym czasie regulaminem tego Sądu 
Arbitrażowego. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. 

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

19.1. Jeżeli OWZT lub Umowa odnoszą się do umowy, oświadczenia, zgody, zawiadomienia, 
reklamacji lub innego dokumentu sporządzonego w formie pisemnej, oznacza to, że dla 
ważności takiej umowy, oświadczenia, zgody, zawiadomienia, reklamacji lub innego dokumentu, 
winne one być sporządzone na piśmie. Jeśli którykolwiek z tych dokumentów został podpisany 
przez pełnomocnika, drugiej Stronie należy doręczyć oryginał lub poświadczony za zgodność 
z  oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Dostawcy lub przez radcę prawnego, 
adwokata lub notariusza odpis pełnomocnictwa. 

19.2. Z zastrzeżeniem pkt 19.3. OWZT wszelkie zawiadomienia, zgody, reklamacje lub inne 
dokumenty przesyłane pomiędzy Stronami zgodnie z OWZT lub Umową będą uznawane za 
doręczone, jeżeli oryginał zostanie doręczony osobiście, pocztą kurierską lub przesyłką 
poleconą na adres drugiej Strony podany w Umowie. W przypadku zmiany danych adresowych, 
Strona Umowy, której zmiana dotyczy, zobowiązuje się poinformować pisemnie drugą Stronę 
Umowy o tym fakcie nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty jej zaistnienia pod rygorem 
uznania skuteczności doręczeń na dotychczasowy adres. 

19.3. Jeżeli OWZT lub Umowa nie wymagają sporządzenia danego dokumentu lub informacji 
w formie pisemnej, taki dokument lub informacja będą również uznane za sporządzone 
i doręczone: (i) jeżeli zostanie sporządzona i doręczona drugiej Stronie pocztą elektroniczną na 
adres e-mail drugiej Strony podany w Umowie oraz (ii) z chwilą otrzymania przez Stronę będącą 
nadawcą od drugiej Strony potwierdzenia odbioru dokumentu/informacji. W przypadku zmiany 
adresu e-mail, Strona Umowy, której zmiana dotyczy, zobowiązuje się poinformować drugą 
Stronę Umowy o tym fakcie nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty jej zaistnienia pod 
rygorem uznania skuteczności doręczeń na dotychczasowy adres e-mail.  

19.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany OWZT. Wszelkie zmiany w OWZT wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
publikacji zmian OWZT na stronie internetowej Zamawiającego lub poinformowania Dostawcy 



 

17 
 

w inny sposób o zmianie OWZT (jeżeli przewiduje to Umowa), Dostawca nie wyrazi sprzeciwu 
odnośnie zmian OWZT, uważa się, iż Dostawca zaakceptował zmiany OWZT.  

19.5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

19.6. OWZT oraz Umowa i zobowiązania wynikające lub powstałe w związku z Umową, podlegają 
prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Wyłącza się stosowanie Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 
1980 r. (CISG).  

19.7. W kwestiach nieuregulowanych w OWZT i Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
i inne znajdujące zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

19.8. Prawa (w tym roszczenia) i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą zostać przeniesione przez 
Dostawcę na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

19.9. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw (w tym roszczeń) i obowiązków 
wynikających z Umowy na inne spółki należące do Grupy Enea. Ponadto Zamawiający jest 
uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków z udzielonej gwarancji i rękojmi na osoby 
trzecie. 

19.10. Całkowita lub częściowa nieważność któregokolwiek z postanowień OWZT lub Umowy nie 
wpływa na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku, Strony, w zakresie 
możliwym i/lub dopuszczalnym przepisami prawa zastąpią nieważne postanowienie 
postanowieniem ważnym, odpowiadającym i w możliwie najbardziej zbliżony sposób 
realizującym gospodarczy cel i skutek nieważnego postanowienia.  


